
 -1- 09-37671

 

     
  األمـــــم          املتحـدة

  
  األمني العام

  
  كلمة األمني العام    

  مبناسبة اليوم الدويل للتعاونيات    
  

  2009 يوليه/متوز 4    
    

نشأت أوىل التعاونيات قبل مائيت عام ونيف عندما قرر املزارعون ومباشرو األعمال              
ضهم بعضا يف سبيل التغلب علـى       احلرة يف املناطق الريفية أن جيمعوا مواردهم ويساعدوا بع        

وظهرت فيما بعد تعاونيات جتارة التجزئة ملـساعدة        . حمدودية الفرص التجارية املتاحة لديهم    
األسر املعيشية الفقرية على االنعتاق من إسار الدين وتوفري إمكانية احلـصول علـى سـلع                

ت عدة، متتـد  وقد تطورت التعاونيات منذ ذلك احلني يف جماال. وخدمات ذات جودة أفضل  
من قطاع التصنيع إىل قطاع اخلدمات املالية، وازِعها يف ذلك الرغبة يف إجياد طريقـة أكثـر                 

  .عدال يف العمل والنشاط التجاري

ولعل من اجلدير يف زمن احملنة االقتصادية العاملية أن يعرف هذا التطور التارخيي على                
دور ” -ات الذي حيتفـى بـه هـذا العـام         ويربز شعار اليوم الدويل للتعاوني    . نطاق واسع 

فالتعاونيات بوسـعها   .  قيمة املؤسسة التعاونية   - “التعاونيات يف دفع عجلة االنتعاش العاملي     
ومبقدورها أن تساعد على إنشاء أسواق أكثر توازنـا         . أن تعزز قدرة الضعيف على االنتعاش     

إمكانية االستفادة من اخلـدمات  لفائدة صغار املزارعني وتتيح لصغار مباشري األعمال احلرة        
  . إجياد فرص العمل وحتسني ظروفهوبإمكاا أن تسهم يف. املالية

ويقوم النموذج االقتصادي للتعاونيات ال على العمل اخلريي وإمنا على العمل املعتمد              
ويف البلدان املنكوبة باألزمة املالية، وسع قطاع املصارف التعاونية         . على النفس واملعاملة باملثل   

واالحتادات االئتمانية من حجم القروض اليت مينحها، يف وقت اضطرت فيه مؤسسات ماليـة        
ى إىل تقليص تلك القروض، فأسهم بذلك يف التخفيف من وطأة جتميد القروض علـى               أخر

وذلك يربز ما لنماذج األعمال التجارية البديلـة الـصلبة وللتنـوع            . الفئات األشد ضعفا  
  . يف حتقيق انتعاش النظام املايلاملؤسسي من أمهية
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ـ     . إن التعاونيات تستحق دعما أكرب       اد سياسـات   وأنا أحث احلكومات على اعتم
وميكن للمستهلكني، أيضا، أن يساعدوا على ذلك بـشراء         . تدعم إنشاء التعاونيات وتنميتها   

  . األغذية اليت تنتجها تعاونيات صغار املالك وتباع يف األسواق العادلة

وأمام األزمة االقتصادية احلالية، أصبحت اتمعات احمللية يف أرجاء العامل تلمس من              
ويف هذا اليوم الدويل أشجع احلكومات      . لحة للعمل من أجل الصاحل العام     جديد الضرورة امل  

واتمع املدين يف كل مكان على االعتراف بفعالية التعاونيات واالخنراط معهـا كجهـات              
شريكة أساسية يف العمل من أجل حتقيق االنتعاش العاملي وبلوغ األهداف اإلمنائيـة املتفـق               

  .عليها دوليا

  


